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Noc Walpurgii I Beltane

 
Zbliża się kolejne święto czarownic, zwane pod rożnymi nazwami. Wg byłego 
czarownika Iluminatów, Doca Marquisa1, jest to jedna z nocy, gdzie Lucyferianie z 
tej organizacji składają ofiary z ludzi. Dla satanistów nurtu LaVeya jest to jedno z 
większych świąt (obok Halloween i dnia urodzin).

Wszelki typ pogan będzie świętować w tym czasie. Podobnie jak w przypadku 
innych świąt (patrz powyższy kalendarz czarownic), katolicyzm zagrabił im to 
święto, i jest świętowane ono pod nazwa Noc Walpurgii. U Słowian w Polsce 
będzie to święto Wesny. 

Wicca, celtyckie neo- pogaństwo nazywa je Beltane, co związane jest z bożkiem-

1 http://www.itsagodthingproductions777.com/  
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Belem2. W ich wydaniu powiązane jest z zapalaniem ognisk, przepuszczaniem 
bydła przez nie, dekorowanie drzewka majowego (tzw May Bush), odwiedzanie 
tzw świętych studzienek i robienie wkoło nich zabobonów jak zjednywanie sobie 
demonów tych miejsc, czy łażenie dookoła w kierunku od wschodu do zachodu 
(zwane po angielsku sunwise). W Szkocji co roku odbywa się Festiwal Ognia 
Beltane.3

W Niemczech na szczycie Brocken miały odbywać się sabaty czarownic. 

Jak czytamy, Bel czy Belenus był bożkiem słońca, zwany był lśniący, jaśniejący. 
Biblia pokazuje opis pasujący do tego osobnika:

„O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! ”Izajasz 14

W wersji mitologicznej jest to święto związane z Nimrodem i Semiramida. 
Wybierani,  Królowa Maja i Król Maja to właśnie te osoby. Stawiany slup majowy 
jest dokładnie tym samym symbolem, co widoczny na placu 'Piotra' w Watykanie.

Ludzie tańczą wkoło udekorowanej gonady, co ma symbolizować seksualna 
unie...4

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Belenus  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Beltane_Fire_Festival  

4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/New_York_RenFaire_2004_maypole.JPG/320px-  
New_York_RenFaire_2004_maypole.JPG
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W Polsce, tzw Królowa Maja czy Wesna ukryła się pod postacią tzw Maryi, stad 
podczas tego właśnie miesiąca odbywają się rożne do tego demona dewocje.5 Do 
tej Królowej Maja nawiązuje Led Zeppelin w 'Schodach do nieba':

„Jeśli coś dzieje się(jest zamieszanie) w żywopłocie to oznacza tylko 
wiosenne porządki dla Królowej Maja”

Te i inne obrzędy i rytuały będą się odbywać się w rożnych krajach. 6 Jest to dobry 
czas aby zając się wstawiennictwem i złamać wszelkie klątwy i rytuały związane 
zarówno z pogańskimi rytuałami jak i tymi pochodzącymi z czarnej magii. 
Szczególnie należy uważać na rytuały seksualne. Diabeł może szczególnie w tym 
czasie atakować wierzących pod tym kontem.

1. Załóżmy jak  na  co dzień,  pełną zbroje  bożą.  Pokrywamy się  pod ochronę  krwi  Jezusa.  Wołamy o 
wstawiennictwo z nieba oraz legiony aniołów wkoło nas!

2. W autorytecie Jezusa, nakażmy aby wszelki rytuał kierowany w nasza stronę, bądź rodzin, znajomych, 
kościołów- aby był związany i złamana jego moc i 'energia'. Ogłaszamy, ze żaden demon nie może się  
poruszać przeciwko nam.

3. Ogłaszamy, ze Jezus to Pan tej Ziemi, który nie odda chwały demonom. On jest prawdziwym Królem 
Nieba! 

4. Wstawiamy się w tym czasie o otwarcie oczu ludziom, zarówno praktykującym te rzeczy, jak i gapiom 
pierwszomajowym. 

5. Jezus, obnaż wszelka kryminalna działalność podczas tego czasu. Wyratuj osoby, które pewne grupy 
chciałyby ofiarować diabłu. Poprowadź policje w te miejsca. 

6. Łamiemy także  moc  i  wpływ Maryi,  szczególnie  w miesiącu Maju.  Detronizujemy Królową Maja,  
Wesne, Maryję oraz Bela. (Nimroda i Semiramide, Baala i Asztarte itd.). Wywyższamy Jezusa, który 
jedyny ma prawdziwy tron! Zrzucamy korony z głowy tych demonów, w imieniu Jezusa.

7. Ogłaszamy, ze każdy miesiąc jest na chwale Jezusa z Biblii! 
8. Modlimy się o ochronę od tych rytuałów, klątw, zamówień, czarów, konszachtów, paktów, zabobonów i  

łamiemy moc tych wpływów nad nami, bliskimi, rodzinami, znajomymi, kościołami itd. Związujemy 
moc Baala i Aszery i zakazujemy im zwodzić tych ludzi.

9. Łamiemy moc wszelkich rytuałów seksualnych, obscenicznych, perwersyjnych, jak i ataków pod kątem 
seksualnym na nas i bliskich. Żaden seks magiczny czy rytuały płodności nas nie dosięgną. Modlimy się  
o ochronę anielska wg Ps 34:7 i Mateusza 26:53. 

10. Oddajemy chwale Jezusowi! Król Królów, Pan Panów, Pan Zastępów! Odkupiciel i Mesjasz, który ma 
wszelka władzę, na którego imię, każde kolano się zegnie i każdy język będzie przysięgał! 

Amen!

5 http://en.wikipedia.org/wiki/May_devotions_to_the_Blessed_Virgin_Mary  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/May_Day  
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